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FICHA DE CADASTRAMENTO PARA ESTÁGIO – Aluno

1 – Identificação do Aluno
Nome Número Matrícula

Estado Civil Data de Nascimento RG CPF

Endereço Residencial

Bairro Cidade CEP

Telefone Residencial Telefone Celular E-mail

Filiação

2 – Curso
Curso Modalidade

(    )Técnico                        (    )Superior

(     )Subsequente  (    )Integrado

Turno
(   ) Matutino
(   ) Vespertino
(   ) Noturno

Semestre/Ano que está cursando Data de Início do Curso - Mês/Ano Disponibilidade de Horário para Estágio

Trabalha?

(  )Sim   (  )Não

Empresa em que Trabalha Horário de Trabalho

Data do Preenchimento Assinatura do Aluno

3 – Dados Estágio
Modalidade do Estágios

  (     ) OBRIGATÓRIO      (     ) NÃO OBRIGATÓRIO

Carga horária

Professor Orientador

Concedente do Estágio (empresa /instituição que fará o estagio, favor inserir o CNPJ     da mesma e o nome) 

Supervisor na Concedente / CPF / E-mail / Formação

Atividades que vai desenvolver durante o estágio

Setor ou área do Estágio

Remuneração

  (    ) SIM   (    ) NÃO        Qual valor? ________________________________________________________________________________________

Horário do Estágio (limite máximo de 6h por dia e 30h semanais) *atenção* definir horários exatos de segunda a sexta

Data do início e conclusão do estágio  (obrigatório ter data de início definida para poder gerar o contrato)

mailto:estagios@ifc-videira.edu.br
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